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A szezámcsontok (íncsontok) apró csontocskák, amelyek általában
inak, izmok vagy ízületi tokok állományában találhatók. A „szezám”
elnevezés a latin sesamum szóból ered, és a szezámmag, mint apró
kerekded magtermés tulajdonságaira utal. A szezámcsontok persze
nem feltétlen kerekded alakúak, elég, ha a claviculára vagy a pa -
tellára gondolunk. Az íncsontok feladata, hogy 1) megnöveljék az
inak tapadási felületét bizonyos ízületek felett, 2) védik az inakat a
mechanikai irritációtól csontos dudorok felett, és 3) megváltoztatják a
húzóerő irányát, ezáltal fokozzák annak hatékonyságát. Az általános
anatómiai ismereteken túl radiológiai jelentőségüket az adja, hogy
könnyen összekeverhetők traumás eredetű csontfragmentekkel, illet-
ve önálló megbetegedésük is ismert. Az íncsontok anatómiai helye-
ződésének megváltozása az érintett ín vagy izom szakadásának
egyik legfontosabb jele. 

A szezámcsontok általában a nagyízületek (váll, könyök, térd,
csánk), valamint a metatarsalis/carpalis ízületek közelében tűnnek fel
a röntgenfelvételeken. Az esetek egy részében nem láthatóak, ami-
nek az oka vagy az, hogy egyszerűen nem fejlődtek ki, vagy pedig
az, hogy állományuk rostos porcból áll, nem meszesedett el, ezért a
röntgenképen nem jelenik meg.

Vállízület
Húsevőkben a kulcscsont csökevényes maradványa gyakran fellel-
hető. Macskákban szinte minden egyedben, kutyákban főként csak
nagytestű állatokban. A macskák claviculája a vállízülettől cranialisan
helyeződő vékony íves csontocska, amely az ízülettől mind
proximalisan, mind distalisan leképződhet (1. kép). Kutyák esetében
a clavicula alakja változatos, a cuboidtól a kerekdeden át a lineáris
képletig minden előfordulhat. Helyeződése a vállízülethez képest
cranio dorsalis (2. kép).

Könyökízület
A könyök (cranio)lateralis oldalán a m. supinatorba ágyazódva, az
izom eredésénél található szezámmcsont főként nagytestű ebekben
lelhető fel (3. kép). Gyakoriságát egy tanulmány 31%-ban határozta
meg. A csontocska jelentőségét az adja, hogy felületes szemlélő
könnyen összekeverheti a medialis oldalon gyakorta előforduló kóros
elváltozással, a proc. coronoideus medialis fragmentálódásával. (A
helyzetet bonyolítja, hogy egyes irodalmi források szerint nagyon rit-
kán a medialis oldalon is feltűnhet egy szezámcsont a collateralis
szalagban vagy az ízületi tok falában, amelynek szintén nincs kórtani
jelentősége.) A korábbi évtizedekben, az irodalomban időnként fel-
bukkant a patella cubiti elnevezés, amelyet meglehetősen követke-
zetlenül hol a könyökízület körüli szezámcsontokra, hol az olecranon
avulziós sérülésére, hol az izolált processus anconeusra használtak
a szerzők, így a szakmai terminológiában nem is rögzült igazán. 

Térdízület
A térdízületben található a test legnagyobb íncsontja, a patella, amely
a m. quadriceps femoris inát a lig. patellae révén kapcsolja a
tuberositas tibiae-hez (4. kép). A patellához több kórkép is köthető,
amelyek közül a leggyakoribb a patella luxatioja (medialis vagy
lateralis), de találkozhatunk a patella törésével is (5. kép). A patella
alta kifejezés a megszokottnál proximalisabb helyeződésű térdkalá-
csot jelenti, amely kialakulhat a lig. patellae traumás eredetű szaka-
dása, vagy a szalag veleszületetten hosszabb volta miatt (6. kép).
Utóbbi állapot egyes szerzők szerint nagytestű kutyákban hajlamosít-
hat a lateralis patellaficamra. A femur két condylusának caudalis
oldalán található a m. gastrocnemius két íncsontja (fabellák) (4. kép).
A lateralis oldalon, a tibia proximalis epifízisének szintjén pedig a m.
popliteus íncsontját találjuk (előfordulási gyakorisága 84-94%, kistes-
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1. kép: A clavicula macskában a vállízülettől cranialisan helyező-
dő vékony, íves képletként látható (felső sor: oldalirányú felvétel,
alsó kép: VD felvétel).

2. kép: Kutyákban a clavicula rövid, cuboid csontocska formájá-
ban jelenik meg, amely általában kevésbé meszes és így kevésbé
látható, mint macskák esetében.
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tű kutyában és macskában gyakran hiányzik). A CdCr felvételen ez a
csontocska gyakran vetül az ízületi résbe, ami – hamisan – intra arti -
cu laris képlet gyanúját keltheti (7. kép).

Carpus, tarsus
Kutyák elülső lábtőízületében a m. abductor digiti I. (pollicis) longus
inában található íncsont a medialis oldalon, a legtöbb kutyában meg-

7. kép: A lateralis fabella luxatioja kutyában. Az elváltozás a m.
gastrocnemius szakadása miatt alakult ki. A m. popliteus íncsontja
az ízületi résre vetülve ízületi egér gyanúját is keltheti.

8. kép: A m. abductor digiti I. (pollicis longus) íncsontja kutyában
a DP felvételen az os carpi radiale-től mindig medialisan helyező-
dik.

6. kép: Patella alta, azaz proximalis helyeződésű patella kutyá-
ban. Az elváltozás jelen esetben a patella egyenes szalagjának
szakadása miatt alakult ki.

5. kép: Patellatörés kutyában. A fragmentek a combizmok húzó-
hatása miatt jelentősen eltávolodtak egymástól. A distalis fragment
a CdCr projekción a medialis fabellára vetül.

3. kép: A könyökízület CrCd képe. Az ízületi rés vonalában a la te -
ralis oldalon a m. supinator izom inának eredési pontján egyes
egyedekben feltűnhet egy szezámcsont.

4. kép: A térdízület ML és CdCr képe kutyában. A nagy fehér nyi-
lak a fabellákra (m. gastrocnemius íncsont), a kisebb nyíl a m. pop -
liteus íncsontjára, a fekete nyíl a patellára mutat.
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figyelhető (8. kép). A tarsus esetében, kutyákban a plantaris oldalon
mind medialisan, mind lateralisan előfordulhat 1-1 apró íncsont, de
ezek csak igen ritkán tűnnek fel.

Metacarpus, metatarsus
A metacarpalis és metatarsalis szezámcsontok mind a négy végta-
gon a 2-5. ujjakon fordulnak elő. Közülük kettő palmarisan/plan ta -
risan, 1 pedig dorsalisan helyeződik. A szezámcsontok gyakran vele-
születetten osztottak lehetnek, azaz több apró fragmentből állnak. Ez

különösen gyakran fordul elő a 2. és a 7. metacarpa lis/tarsalis sze-
zámcsonttal (a palmaris/plantaris csontocskák számozás 1-8-ig tör-
ténik medialistól lateralis irányban haladva) (9-10. kép). Az osztottság
önmagában semmiféle klinikai tünetet nem okoz, szemben a sze-
zámcsontok gyulladásával/törésével (sesamoid disease), amely lehet
egyszeri makrotrauma (versenyagarakban gyakori), vagy repeptitív
mikrotraumák hatásának összegződése (rottwei lerekben gyakori), és
egyértelmű klinikai tünetek társíthatók hozzá. A két entitás sajnos a
röntgenfelvételen szinte egyáltalán nem különíthető el egymástól.

9. kép: A metacarpalis íncsontok kutyában. A számok a palmaris,
a nyíl a dorsalis íncsontot jelölik.

10. kép: Kutya lábvége, DP felvétel. A 2. és a 7. metacarpalis
szezámcsont veleszületetten osztott.


